
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ชลบุรี : บางแสนเจอขยะทะเลถูกคลื่นซัดเกยชายหาดยาวกว่า ๔ กม. 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ล าปาง : จับขนไม้เถื่อนส่งขายลาว
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

ภูเก็ต : นักท่องเที่ยเจอฝูงโลมาว่ายอวดโฉมข้างเรือใกล้เกาะไม้ท่อน 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : ก้อนน  ามันทะลักหาดหัวไทรหนกั 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

บางแสนเจอขยะทะเลถูกคลืน่ซัดเกยชายหาดยาวกว่า ๔ กม. 

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีขยะจ านวนมากถูกคลื่นซัดเกยชายหาดบางแสน
เป็นระยะทางยาวกว่า ๔ กิโลเมตร ซึ่งจากการลงพื้นที่ส ารวจ พบว่า เป็นขยะประเภทถุงพลาสติกและ
ขวดน้ าที่ถูกคลื่นซัดจากกลางทะเลเข้าเกยชายหาด ท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนต่างไม่กล้า
ลงเล่นน้ า เนื่องจากเกรงว่าอาจมีผลกระทบต่อผิวหนัง

จากการสอบถาม น.ส.นันท์นภัส ลิ้มวุฒิพงษ์ อายุ ๔๖ ปี แม่ค้าขายอาหารบริเวณชายหาด 
บอกว่า เมื่อหมดฤดูหนาวสภาพน้ าทะเลใสบริเวณชายหาดบางแสนก็จะหมดไป ส่วนขยะที่ถูกคลื่นซัด
เกยชายหาดเป็นขยะที่อยู่กลางทะเล และจะถูกคลื่นซดัเข้าสูช่ายหาดบางแสนเปน็ประจ าเมื่อลมแรงหรือ
มรสุม อย่างไรก็ดี หลังมีขยะจ านวนมากถูกคลื่นซัดเกยชายหาด เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้เร่ง
เข้าจัดเก็บขยะออกจากพื้นที่ เพื่อใหส้ภาพชายหาดพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9640000024367)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

จับขนไม้เถื่อนส่งขายลาว

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ. สบปราบ จ. ล าปาง รับแจ้ง
จากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนย้ายไม้มะค่า ไม้ยางนา มาตามถนนสายพหลโยธิน จนกระทั่งวันเวลา
ดังกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ต้ังด่านยาเสพติดที่ด่านตรวจ สภ. สบปราบ จ. ล าปาง ปรากฏว่า
มีรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีขาว หมายเลขทะเบียน บย ๓๗๓๕ เลย ขับเข้ามายังด่านตรวจเจ้าหน้าที่ได้ส่ง
สัญญาณให้หยุดและได้ตรวจค้นรถ ซึ่งมีผ้าใบสีฟ้าคลุมอย่างมิดชิด เมื่อเปิดผ้าใบสีฟ้าพบไม้เนื้อแข็ง
แปรรูปไม้มะค่า ๓๗ แผ่นเหลี่ยม เเละไม้ยางนาจ านวน ๒ แผ่นเหลี่ยม รวม ๓๙ แผ่นเหลี่ยม จึงจับกุม
ตัวคนขับ คือ นายวิเตียน เมืองซ้าย อายุ ๓๕ ปี ชาว อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก และท าการ
ตรวจปัสสาวะปรากฏว่าผลเป็นบวก

จากการสอบสวนนายวิเตียน สารภาพว่า ได้ขับรถเดินทางมาที่ อ. ห้างฉัตร จ. ล าปาง พอ
มาถึงปั๊มน้ ามัน ปตท.ห้างฉัตรขาข้ึน ได้มีผู้ชายอายุประมาณ ๔๐ ปี ขับรถน าทางไปบรรทุกไม้ โดยมี
คนยกใส่รถเรียบร้อย ก่อนจะได้มาพบกับคนน าทาง เพื่อเดินทางไปยัง จ. อุตรดิตถ์ โดยได้ค่าจ้างราคา 
๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นจะมีพ่อค้าจากประเทศลาวมารับไม้ดังกล่าว เพื่อน าไปส่งต่ออีกทอดหนึ่ง 
แต่มาโดนจับที่ด่านตรวจยาเสพติด สภ. สบปราบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงน าตัวส่งพนักงาน 
สภ. สบปราบ ด าเนินตามกฎหมายต่อไป

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378818223?utm_source=
category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ก้อนน  ามันทะลักหาดหัวไทรหนกั

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหาดหน้าศาล ต. หัวไทร ยาวไปจนถึง
หน้าหาดสตน อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ยังคงอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยมลพิษอย่างรุนแรง 
หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ก้อนน้ ามัน และตะกอนน้ ามันถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้
สภาพน้ าทะเลเต็มไปด้วยตะกอนน้ ามันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ าอย่างเห็นได้ชัด และมีกลิ่นคล้ายน้ ามันเตา
หรือน้ ามันก๊าดโชยมากับกระแสลมที่พัดเข้าฝั่งตลอดเวลา ส่วนบริเวณชายหาดนั้นเต็มไปด้วยก้อน
น้ ามัน หรือที่เรียกว่า “ทาร์บอล” ที่เกยหาดทราย และเมื่อถูกแดดเผาได้ละลายกลายเป็นของเหลว
ข้นสีด า มีกลิ่นคล้ายน้ ามันหรือสารเคมี โดยลักษณะเช่นนี้ได้สร้างความกังวลให้แก่ เจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก นอกจากผลกระทบเชิงกายภาพต่อสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้
ชัดแล้ว ยังมีความกังวลต่อภาวะการตกค้างของสารประกอบโลหะหนักในก้อนน้ ามัน ที่ส่งผลต่อสัตว์
ทะเลหายาก รวมทั้งกลุ่มสัตว์อาหารทะเลเศรษฐกิจที่ถูกจับข้ึนมาบริโภค

นายบินด้ี ชาวออสเตรีย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมบ้านภรรยาชาวไทยในพื้นที่หัวไทร ได้ลงเล่นน้ า
ทะเล ไดร้ะบุผ่านภรรยาว่า สภาพน้ าเปลี่ยนแปลงไปมาก มีสีด าคล้ า มีกลิ่นเหม็นน้ ามัน และมีน้ ามัน
ปนเปื้อนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังมีขยะทะเลอีกจ านวนมาก เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่
จะต้องได้รับการแก้ไข

ส าหรับสถานการณ์ก้อนน้ ามันที่ซัดเข้าชายฝั่งทะเลในย่านนี้มีปริมาณมหาศาล และเกิด
ปรากฏการณ์ซัดเข้าฝั่งเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องตลอดร่วม ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีการเก็บตัวอย่าง
ไปตรวจวิเคราะห์ทุกปี แต่ทว่าไม่มีหน่วยงานใดสามารถช้ีชัดได้ว่าก้อนน้ ามันจ านวนมากเหล่านี้มา
จากที่ใด และไม่มีมาตรการใดๆ ป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9640000024375)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

นักท่องเที่ยวเจอฝูงโลมาว่ายอวดโฉมข้างเรือใกลเ้กาะไม้

เมื่อวันที่  ๑๓ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคม
ผู้ประกอบการน าเที่ยวภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะที่ เรือน าเที่ยวของบริษัทนิกรมารีนได้ออกให้บริการ
นักท่องเที่ยวจากท่าเรอือ่าวฉลองเพื่อไปชมความสวยงามของเกาะไม้ท่อน ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต ระหว่าง
ที่เรือก าลังแล่นอยู่หน้าเกาะ ปรากฏว่ามีฝูงปลาโลมาจ านวนนับสิบตัวได้มาว่ายเล่นคลื่นอยู่บริเวณรอบเรือ 
โดยเล่นอยู่นานนับช่ัวโมง นักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือก็ต่างประทับใจรีบบันทึกภาพไว้ได้ ซึ่งโลมาฝูงดังกล่าว
เป็นปลาโลมาฝูงแรกที่พบในรอบ ๖ เดือน ที่ข้ึนมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชม ซึ่งการพบเห็นโลมาฝูง
ดังกล่าว คาดว่าเป็นผลมาจากการท่องเที่ยวทางทะเลที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ทะเลเกิดความ
สงบ และธรรมชาติได้มีการฟื้นตัว ส่งผลให้โลมากลับมาอาศัยเพิ่มมากข้ึน

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/227155)


